
Dla rodzin

Western Camp 
+ Energylandia

4 lat +Wyjazd dostępny dla:



ZAPOZNANIE Z OBIEKTEM

Dzień 1

Przyjazd do Western Camp Resort i zapoznanie z obiektem stylizowanym na klasyczną wioskę z 
amerykańskiego Dzikiego Zachodu. Obiekt posiada blisko 600 miejsc noclegowych i oferuje 
zakwaterowanie w komfortowych klimatyzowanych domkach, oryginalnych indiańskich tipi lub 
kowbojskich wozach. Na terenie obiektu znajdują się również nowoczesne boiska do piłki nożnej i 
siatkówki oraz niepowtarzalne place zabaw. Po pełnym atrakcji dniu warto odpocząć w specjalnie 
przygotowanej strefie relaksu z leżakami jak i hamakami. 



3 MOŻLIWOŚCI ZAKWATEROWANIA
Westernowe Domki Szeryfa Wozy KowbojskieIndiańskie Tipi
Nowoczesne, klimatyzowane, stylizowane 
na westernowy klimat dzikiego zachodu 

domki z prywatnymi łazienkami przy 
pokojach. Domki są 4- lub 6-osobowe.  

Standardowe wyposażenie domku to:  

łóżka (domek 4 os. – 1 x łóżko małżeńskie, 
1 x łóżko piętrowe lub domek 6 os. – 1x 
łóżko małżeńskie, 1x łóżko piętrowe, 2 x 

łóżko pojedyncze na antresoli) 

łazienka z kabiną prysznicową, toaletą, 
umywalką, suszarką do włosów, 

kompletem kosmetyków 

zestaw startowy: kawa, herbata, cukier, 
czajnik elektryczny 

pościel, ręczniki, koce 

klimatyzacja/ogrzewanie 

TV LCD z kanałami TV sat 

bezpłatne Wi-Fi na terenie całego 
obiektu.

Masz szansę spędzić niepowtarzalną noc 
w jednym z wozów kowbojskich, których 

aranżacja nawiązuje do klasycznych 
wozów pionierskich z Dzikiego Zachodu. 

Noc spędzona w wozie kowbojskim z 
pewnością na długo zapadnie w pamięć. 

To idealne miejsce dla gości, którzy 
pragną wczuć się w życie 

najprawdziwszych kowbojów, a przy tym 
móc spędzić noc w wygodnych 

warunkach. Dla mieszkańców wozów 
dostępne są zewnętrzne sanitariaty 
wyposażone w: kabiny prysznicowe, 

toalety, umywalki, suszarki do włosów. 

Standardowe wyposażenie wozu to: 

łóżka (wozy 4 os. – 2 x łóżko piętrowe, 
wozy 2 os. – 1 x łóżko małżeńskie) 

pościel, ręczniki, koce 

klimatyzacja/ogrzewanie 

bezpłatne Wi-Fi na terenie całego 
obiektu.

Zakosztuj życia prawdziwych Indian! 
Malownicze, wielobarwne namioty tworzą 

niezwykłą indiańską wioskę, a noc 
spędzona w jednym z nich będzie pełna 
niezwykłych wrażeń i niezapomnianych 
przeżyć! Dla mieszkańców tipi dostępne 

są zewnętrzne sanitariaty wyposażone w: 
kabiny prysznicowe, toalety, umywalki, 

suszarki do włosów. 

Standardowe wyposażenie tipi to:  

łóżka (4 x łóżko pojedyncze) 

pościel, ręczniki, koce 

klimatyzacja/ogrzewanie 

bezpłatne Wi-Fi na terenie całego 
obiektu.



ENERGYLANDIA

Dzień 2

Wizyta w największym w Polsce Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze to gwarancja najlepszej zabawy 
dla małych i dużych! Na 35 hektarach powierzchni znajduje się pięć stref (łącznie 75 atrakcji), w których 
dzieci, młodzież i dorośli znajdą coś dla siebie. Właśnie to sprawia, że Energylandia to miejsce idealne dla 
każdego! 



Dzień 3

ENERGYLANDII CIĄG DALSZY 
Jeden dzień w Energylandii to dla Ciebie za mało?  

Nic dziwnego. Dlatego specjalnie dla Was przygotowaliśmy ofertę z dwudniowym 
pobytem, dzięki której zrelaksujecie się jeszcze bardziej!  

Nasza sugestia: drugi dzień pobytu w Energylandii spędź w strefie 
Water Park. Strefa uruchamiana jest zazwyczaj w ciepły letni 
dzień i swoim charakterem naśladuje tropikalną wyspę z 
mnóstwem atrakcji, zakątków i wodnych zabaw. W strefie znajdują 
się 3 baseny z podgrzewaną wodą o głębokości od 20 do 140 cm., 
rozmieszczonych na powierzchni 1800 m2 oraz 10 zjeżdżalni o 
różnym stopniu trudności.



Cena obejmuje:

2 noclegi w wybranym obiekcie (domek/wóz/tipi). Dzieci do lat 3 (nocleg na łóżku rodziców) - gratis!

Wyżywienie: 2 x śniadanie, 2 x obiadokolacja.

Opłacone atrakcje: dwudniowy bilet wstępu do Energylandii (obowiązuje tylko „dzień po dniu”) - w 
cenie biletu wszystkie atrakcje bez limitów: roller-coastery, karuzele, kina, widowiska, pokazy, strefa 
dziecięca, strefa familijna, strefa ekstremalna, Water Park! Bilet nie obejmuje gastronomii, automatów 
do gier obsługiwanych żetonami, sklepów i pamiątek.

Cena nie obejmuje:
Transportu do odwiedzanych miejsc - dojazd własny.

Dodatkowych atrakcji nie objętych ceną pobytu.

Cena wycieczki dla rodzin:
Rodzina 2 - osobowa Rodzina 3-6 - osobowa

Osoba dorosła Dziecko do 140 
cm wzrostu

Osoba dorosła Dziecko do 140 
cm wzrostu

Domek szeryfa: 750 zł/osobę 650 zł/osobę 700 zł/osobę 600 zł/osobę

Kowbojski wóz / Indiańskie 
tipi (do 4 osób)

630 zł/osobę 530 zł/osobę 600 zł/osobę 500 zł/osobę

mateusz@fokus.waw.pl

535-477-157

ZAREZERWUJ JUŻ  DZIŚ!
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